
Jaarverslag ClaraThuis 

Het jaar 2018 is voor ClaraThuis het tweede jaar van haar bestaan. Nadat wij in 2017 zijn gestart 

heeft ook 2018 laten zien dat er behoefte is aan onze dienstverlening.  

Hiermee hebben we de pioniersfase achter ons gelaten en kan ClaraThuis verder uitgroeien tot een 

volwassen en stabiele organisatie op Noord- en Zuid-Beveland. 

 

• Aantallen 

Gebleken is dat ClaraThuis voorziet in een behoefte. We hebben in 2018 bij 26 cliënten hulp 

mogen verlenen. De gemiddelde duur van inzet is 57 dagen waarop we tijdens een deel van die 

dagen bij een cliënt hulpverlenen. Het gemiddelde aantal uren per cliënt is 37. Het totaalaantal 

uren aan vrijwillige inzet is van 881 in 2017 omhoog gegaan naar 957 in 2018. Het aantal 

vrijwilligers dat zich ingezet heeft voor ClaraThuis in 2018 is 18.  

Los van dit cijfermatige resultaat zijn we er trots op te kunnen melden dat alle betrokken partijen 

de inzet en werkwijze van ClaraThuis als heel positief beoordelen.  

• Vrijwilligers ClaraThuis 

ClaraThuis heeft in 2018 eenmaal aspirant vrijwilligers laten deelnemen aan de basistraining zoals 

deze in samenwerking met de coördinatoren van het hospice wordt gegeven. Deze training vormt 

de basis voor het werken als vrijwilliger. Pas na het afronden van deze training kan men aan het 

werk gaan als zorgvrijwilliger.  

De groep ClaraThuis-vrijwilligers komt maandelijks bij elkaar voor overleg. Tevens krijgen zij 

voortdurende begeleiding van de coördinator en nemen zij deel aan scholingen en 

informatieavonden. Voorbeeld hiervan is een georganiseerde avond met als onderwerp 

‘Palliatieve sedatie en euthanasie’.  

Ook is een verpleegkundige uitleg komen geven over Valpreventie. 

Tevens zijn de vrijwilligers op een tweedaagse cursus geweest, georganiseerd door VPTZ 

Nederland. We hebben hiervoor een fonds ontvangen van Stichting RCOAK. 

We zijn blij met en trots op onze geweldige vrijwilligers die zich op uitstekende wijze inzetten 

voor het welzijn van cliënt en mantelzorger. De door hen betoonde flexibiliteit en bereidheid er 

‘te zijn’ voor de ander en voor de organisatie vinden wij prijzenswaardig. 

• PR 

Public Relations heeft aanzienlijke aandacht gekregen in 2018. Logisch, ClaraThuis zoekt 

bekendheid zodat diverse partijen op de hoogte zijn van haar bestaan en er gebruik van kunnen 

maken. Door middel van een folder, website, nieuwsbrief en flyer worden diverse manieren 

gezocht om bekendheid te genereren. Er is contact gezocht met diverse thuiszorgorganisaties, 

huisartsen, verenigingen en clubs. Voor deze groepen zijn onder andere presentaties gegeven. Er 

wordt zowel in 2018 alsmede in 2019 filmmateriaal ontwikkeld op basis van een gift van Monuta 

Helpt en er is meer aandacht gecreëerd voor social media.  

• VPTZ 

ClaraThuis zoekt ook de samenwerking Zeeuws Breed op, er zijn contacten tussen de diverse 

VPTZ-organisaties die in Zeeland bestaan. Ook landelijk gezien sluit ClaraThuis aan bij de 

mogelijkheden die een overkoepelende organisatie als VPTZ Nederland biedt.  

Samenvattend  

We kunnen concluderen dat ClaraThuis in 2018 op zeer positieve wijze de pioniersfase is ontstegen.  

De basis is gelegd voor een organisatie die op stabiele en professionele wijze, vrijwilligers mag en kan 

inzetten bij hen die het thuis nodig hebben.  


